Dovolte mi krátké vyjádření ke zlaté promoci 2015, kterou jste s nesmírnou
obětavostí a pozorností připravili. Umožnili jste nám znovu prožít šťastné chvíle,
které jsme před padesáti lety prožívali se svými rodiči, blízkými a přáteli
v univerzitní aule na Křížkovského ulici. Od té doby se mnohé změnilo:
Olomouc, fakulty i my.
Olomouc vyrostla a zkrásněla jako zralá žena přesto, že více než polovina míst na
Moravě nyní přisuzuje názvu tohoto města mužský rod (dokonce se objevují nové
názvy v mužském rodě – Holomóc a Olmik). Před nádražím rostou moderní správní
budovy a hotely, fasády domů se rozsvítily, ze zarostlého Výpadu je krásný park.
Jízdenka v tramvaji už nestojí čtyřicet haléřů a bramborák za korunu si ve
fastfoodu nekoupíš.
Změnila se i fakulta. Ryze učitelská fakulta, na kterou jsme před 55 lety nastupovali
většinou jeho sedmnáctileté děti, se stala uznávaným odborným pracovištěm
přírodovědných oborů. Přitom připravuje nadále učitele, propaguje vědu mezi
mládeží a veřejností a nezapomíná na své absolventy (jak ukazuje před deseti lety
zde vytvořená tradice zlatých a stříbrných promocí). Dříve rozstrkaná fakulta po
celém městě je soustředěna v nové účelné budově.
Změnili jsme se i my, zejména náš exteriér. Jsme vlastně šťastní lidé. Máme za
sebou sedmdesát let života bez války. V Olomouci jsme prožili první polovinu
šedesátých let minulého století - čas naděje. Více než půlstoletí jsme mohli
vykonávat práci, kterou jsme si zvolili. Mnozí z nás se dožili zlaté promoce ve
společnosti kolegů a kolegyň, svých blízkých, dětí a vnuků. Mrzelo nás jen
trochu, že po padesáti letech se někdy hned nevybavovala jména a podoby. Co
zůstalo a potěšilo, byla snaha po vzájemném pochopení.
Děkuji tímto Vám i dalším představitelům fakulty a jejím pečlivým
zaměstnankyním za péči a pozornost, kterou jste nám věnovali, za radost ze
setkání, které jste nám připravili.
Ladislav Halberštát
obor M-Ch

Ráda bych Vám a Vašim kolegyním poděkovala za krásné uspořádání "Zlaté
promoce" na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého dne 6.11.2015.
Vaše spolupracovnice jsou velmi příjemné, ochotné a milé ženy, které se vzorně
ujaly této akce a připravily nám i příbuzným krásné zážitky a vzpomínky na
minulost. Budeme na to dlouho všichni vzpomínat. Ještě jednou děkujeme.
Alena Orlová
obor M-Tv

Přijměte poděkování za uspořádání Zlaté promoce pro ročník 1965, za krásnou
atmosféru a důstojný průběh celé akce a za nádhernou vzpomínku.Radost nám
udělalo i zaslání DVD a novoroční přání pana děkana Fréborta!
Jana Sabolová
obor M-Dg

